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ఉపోడాతము 
ఖు 

ఈనియమకతిపయములను శ్రీ వేదము వెంకటరాయ 

శ్రా సుల వారు తాము నిఘంటుసంపాద లైన కాలమునరచించి 

వ, కటించిరి. కాఆలమున ననేకులు నిఘంటు నిర్యాణపద్ధతిని 

గుణించి వార్థీసములు వ్రాసీ యుండిరి. ఆపద్ధతుల_వై తమ యఖి 

ప్రాయముగా కా స్తులవా రిప్రు_స్తకమును ప్రకటించిరి. 
జ అలు ల్ ఉల డాం మ "| నూర్య రాయాం ధ్ర నిఘంటు సంపాదకత్వము కా స్తుల 

వారి జీవితమున నొకవిహోదఘటము. శా సులవా రార్షిక క్లేశము 
| అ రా 

లలోనుండి, శ్రీ వంక టగిరిమవహా రాజా శ 

యాచేం ద్ర బహద్దరువారి సాయమవేక్రంచుచుండిన కాలమున, 

శ్రీ రాజాగారి సాయముతోపాటు ఈసంపాదనాధి కారము 

శా సులవారికి వాడినచేనికి నర్వ మెనది. ,శీ,యుత గుముడూరి 
= యె ల = 

వేంకటరంగరావు పంతులవారు శా స్తులవారిని పలుమార్లు 
ర్ (౫ మే 

"హాచ్చరించిరి. (శ్రి రాజూ మంత్రిప్రైగడ భుజంగ రావుగారు 

నిఘంటుసం పాదకత్వము వహింవవలసినదని శా స్తులబారికి లెక్క 
ann) 

లేని జూబులువ్రానీరి. పరిషత్తు వారును ఈనిఘంటువునకు శాస్త్రుల 

వానే ప ఛానసంపాదకులుగా నుండవలయుననికోరిరి. వ్ర త్ో 

వకులలో నొకరెన శీ, వెంకటుగిరిమవాోరాజావారు శానుల 
ee A యు 

వారుతప్ప నితరు లావదవి కనర్హు లని తమయభిప్రాయముం దెలిపి 

వారే సంపాదకులుగా నుండవలయు ననిరి. అంతట శా సుల 

వారు నెలకు రు. 250 వెతనమువై నిఘంటు సంపాదక తగ్గమును 

1915 సం. డిసంబరులో వహించిరి. 

రాజగోపాలకృష్ణ 



థా స్తులవారు శెండేండు సంపాదకులుగా మదశాసులో 

పనిచేసీరి. కాని పరషత్కార్యస్థానమున వారిశేర్చడిన సంవిథాన 
ములు శీఘ్రకరణమునకు ప్రతికూలములుగా నుండినవి. పరిషత్తు 

వారు వారికి సవాయులను సరిగాఈయకయు చేయుచున్న 

పనిలో స్వాతం త్తే రము లేకుండునట్లు, “ఆపని చేయవలయును ఈ 

పనిచేయరాదిని మాటిమాటికి అడ్డుతగులుచునుండిరి. శాస్త్రుల 

వానే తమనివేదికయం దిట్లువ్రానీరి. “ఆతడు (సంపాదకుండు= 

తామే ఎప్పుడును నిఘుంటుపని త్వరలో ముగియు నుపాయము 

లశు పన్ను చుండెను. వానిని వెనిని సభవారు శైకొనక వానికి 
బదులుగా ధనమును మంచికౌలమును పాడునేయునవైన 

యసాథ్యాసం భావో్యోద స్టముములను కల్పించుచుండిరి. . సాధుత్య 

మునకును ప్రామాణిక తమునకును వలసినంత యాదరమును 

సభవారు వహింపలేదని సంపాదకుః డభిప్రాయపడుచున్నా (డు. 

. = .నిసుంటుసభ కార్యసాధకముగాదు.” 

శ్రీయుత గుమ్ముడూరి 

వేంళటరంగరావు ఎమ్. వ, గార్కు 1924 సం. లో మదరాసు 

లోను, 1915 సం, లో, నెల్లూరిలోను నాతో “మిరు ఏతన్ని 

ఘంటుసంపాదనాధి కారమును వహింసవలయునని పరిషత్తువారి 

“నిఘుంటుసభా సమెళకులయిన 

యభిమతము; దానిని మీరు నెటివేర్సిన ఆంధ్ర లోకమునకు 

ఉపకారమును మోకు కీ ర్థియును గలుగును; కానన మారీయధి 

కారము నంగీకరింపందగును.ల అని బోధించిరి. వెంటనే నెల్లూ 



పై 

రిలో మదరాసులోని యొకానొక పరిషత్సభ్యుని బంధుమి తుల 

వలననుండి పౌరంపరీణము7గా. “ఈయధికారమున ఈయనను 

రెండు సంవత్సరము లేయుంతురు, ఆకప్పజికీ పలానీవారలు 

రాజకీ యోదో్య్యోగవిరతు లై స్వయముగానె వీనిం బూనుదురు.” 

అని యొక కింవదంతి కలిగినది. అనంతరము నేను మదరాసులో 

వెంకటరంగరావుగారిని దర్శించి ఆకింవదంతిని నివేదించి “ఏమట్టు 

జరుగునా? అల్లేజరుగునేని ఈయుద్యోగంపు జీతముపాటి 
యాయతిని నాకొసంగందగిన ముద్రాశాలా వ్యాపా 

దీనికై మానుకొని ఇది విరమించినంతట he 

అని యడుగగా, వారు “నేను సముళ కుం డనుగా నుండంగా 

అట్లు జరుగనేరదు.” అని వా క్రుచ్చిరి, ఆవాటవై ఈవనిని ల్ 
వండ్ల నియోజనమును, 2 ఏండ్ల కనంతరము ఇరువక్షు,.ములను కతి 

నెలల హెచ్చరకచే విరామనియమనమునన్సు గైకొంటిని. ఆ 

"రెంజేండ్లునయినవి, కింవదంతియు నొకవిధముగా నెజివెజేనది.” 

నిఘంటు సంపాదకత్వ మోవిధముగా తేలిపోయినది. 





2, 

8. 
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శ్రి మ తె 

a ( జై యో ” అ 
వతి కావు ముండ లశషర ప్రవర్త్తితనిక్లా 

ణాం ధ్ర భాపాసక( స్వాఫిథధాన మవాఖిథాన సముచిత 

నియవను కళహయములు. 

1. శబ నీష ముట్టు? 
a ర 32 

అం లోకంబువలన, లోకము అన న్యాదృశంబును నిత్యంజఒుము. 

ఈ నిఘంటువులో శ్యామ్యరూపములు అనావశ్యక ములు. 

హొ త శాత క నకలు 
ఈ టి 

ఇప్పటికిం గల యాంధ్ర గీర్వాణాది నిఘంటువులు 

వేద తర్క, వ్యాకరణ, ఫూర్వమామాంసా, మంక్కశాస్త్రాది సంకేత 

ములు ఇందు అపృన క్షము లని త్యజింపు మనువా రుందునేనియుం- 

వేదాంత గణిత, జ్యాతిష, వైద్య, నీతి, కకకల క హో రకల్చ, ధర్మ 

శాస్త్ర యోగ, సాంఖ్య, నంగీక, నాట్య, నృత్య, శిల్ప, వ్యాయామ, 

చ్భందో ౭=లంక్కా రాగ, మార్భశాస్త్రది నంకే తాదికములను ఈ 

నిఘుంటువున |గృహింపవలయు. 

పాళ్చాత్య కళా సంకే తాం ధ్రపదములను నిఘంట్టుంతమందు అను 

బంధముగా ప్రదర్శింప నగు. ఆప్పటికి ఆవి బహుళ తరములం7ా 

సమకూాడునుః 

శాసనములను సమగ్హృముగా సంపాదించి వఠింవవలయును, అందువలన 

భాష నానాంటికి మాణినవిధము లేల్హ మగును, పెక్కుశబ్దములకు 

వ్యుత్స_త్తియుం చెలి మును, అప్రొర్షపదములుం దొరకుళ్లీను, 



11, 

భాబానర్ళన్గ నియమ కతిపయములు. 

నన్నయ్యకు పూర్వము వని శ మానవల్లి రామకృష్ణ కవిగారిచే ప్ర ప కటి 

తము మ. రసవ బో వ పృబంధ ములును ఈశాన eM 

గామనామములను వీపకించినవా౭డే సర్వతః 

ఘంటువులభో లేసిన కావ్య్వాదులం ల లయటి వి, (సమాసములు 
యుల లు 

గ నకు నిజమయ్యె నల చందమామ ఘు టి క” ఫీ. పు 

“సంబెరంచి వి హారవిలాసము. 

గ మ్ రుోోజఅినందము, 
అాస్ట్ర దీ 

“మత్తు చిమ నొకకథ 
wi 

(క్రృమ్తుజం "జ'ల్చెదను వేణిం ( మ్థువిరుల పె 6 

దుమ్మైదలు జుమ్ము జామనం 

గమ్ తల క కస మెచ్చుకొమ్లా నన్నుకా* హం విం, 

ల౦బా డి. శబ్దర, రశ మమ్ము ద ణములో తండా స? మం 

దున్నది ; మూలవదములలో లేదు, 

ఇల్లై సంస్కృత నిఘంటువులలో లేనివై సంస్కృత (వ,బంథంబులం 

దుండునవి, ఈ శ్రీ ౦ధి రండు సంస్కృతభ"రతములో నున్నవి, _ 

“కిలా స ము ”=కోల. “వ, వే క ము ”*=నురియ, 

పలలుండు విరటునికొల్వుం జొెచ్చినవిధ ము! 

“కిలా స మాలమ్మ్య కరేణ వాయసం 
హో $9 

సళృబ్ది వే రార్ట్రక భూ సృ ణాణ్కురమ్ 

పేల అగ 99 
స వే శే (ప్కతిముచ్య శాణిలే 

ఇందులకు తిక్కనయాం ధ్ర ము: 

“ ద్రాపలిచేలియందు! బెడిదంపుం గో ల యు బెడంగొంద ” 



“ చటుపంచొకచేతం బటి ఖజ్షము సంకః 
ళు మ ౧ 

దగిలించి ను కయ తో బిగియ (దిండు! గట్టి న్స” 

12. జేటు'జేజు జిల్లాలయందు వ్యవవారించయిడు దేళశ్యాదులు,... 

వన్నారు, వతను, శకెరటము, పిక్కలు (గింజలు, (ఒక్క) పిసరు, 

జెల్ల (పల్లు, చెల్లకొట్టుట, సీణీ, ఖండువా (హం) 

18. వేజువేజు జిల్లాలయందలి పృ ్తసంబంధి పదములు, 

14. సామెశలు, వాక్యములు, సమ స్తవదములును అర్థ విశేషము గలవి 

వివరణీయములు.,...వీ(డేమి రాజా క జ్ఞా? కెడ్ వచ్చె మొదలాటం 

వేసీనాఃడు, నామము చేసినాండు, సీంగినాదము జీల 

కల్ల ఆండు మళయాళము, చేనిపీనులప్కు ముసుగులో గుద్దులాట, 

సింగి నాదము పంగలగుంజ్య చేవరన్యాయము, శేవ్చతాళము, వీపు 

దోనె, వెన్నట్టు (వెన్న ఇఅట్టు_గాద్సు, తొడపాయసము, తొడ 

మామిడిపండు, ఆజవచాకిరి (ఇది మదరాసులో వ,త్యతము; 

ఈపని 'లేనుంగువాండు చేయండు, ఇది చేయు నజవవానికి ఒక 

యరయణా ఎక్కువ ఈయపలయును.] కుయ్యో మొల్లో, ముం 

దున్నదిరా ముసళ్ట్ వండుగ్కు _ స్వకపోలకల్సికము (స్వయముగా 
'వెక్కిరించినది-అని నవా మున నిమృన్నము-ఇప్పటి స్వకంశ్రు లచే 

స్వవిరచిత మను నర మున | పృయోగింహబడుచున్న ది. 

15. కొన్ని మనుప్యూది నామనులకు కు వ్యుత్పత్తుల ననయవలయు- 

ఊం ఎల్ల మంద్క పల్లాలు, త్రూర్కూన, పళ్ళయ్య, 

16. శిశుభెష=.. బాబూ బుప్వ తిన్నావా! బొబ్బ తాగినావా + చాయి 

తాగు; దా దా దా అప్బచ్చికొండా; చందమామా చావే, 

17. కుక్కకు పీలుపు దో దో; కోడికి బో బో; కాకికి హాహా; ప 

నీలీ ఓిన్పిన్; కుక్కను ఇసుకొల్చుటకు ఇనుకో, ఇస్మో.. 

vy క్ వ 
op 



4 ఆం ధ్ర భాహాసర్వస్వ నియమ కతిసయములు. 
రు 

18 గ్రామ్యము లని తెలుపుట శేనియు విచ్చిత్తి త్తివిశషముంబట్టి యేనియు, 

వన్న ప లను, ప గూడ, గ్ర హీంవ వలయును 

డా “తస్ఫాగెయ్యా” (కర్ణసిగ గొయ్యన్సు; కు బెండ 

గింజలు "శెట్టి ంచాను” (తీసీ పెట్టించితిన్సి: 

యం 
19. ఇటే wd వద ఘటిక హరం ఊ వానికి “దేవా 

“ డేవా శ్రయధ్యక” i, దేవా దేవే Se 

20. పరి భాెషావదములు.._" మెడసన్న ౦ గోవిందరాజుల,” 

21. ళిష్టవ్యాహారాగోచరము లైనను అస్ఫుట గామ్యత్వములు._ 
ఉఊణాయించు (ఉడ్డయశే, బజాయించు, జమాయించు, బుకా 

యించు,సతాయించు, దబాయించు, చపాయించు, ఉజ్జాయించు, 

సమదాయించు, వస్తాయించు, తమాయించు, గదమాయించు, 

మెదాయించు, జుమలాయించు, ఫోకాయించు. 

22, ఇతిహాస పురాణ చార్శికృ భువనకోళాది గత స్తే పురుష స్థలాది నామ 

ములు తత్సంబంధి విషయవివరణములును ఇం దుండవలయును, 

హాం గలి జ న 

జక చ య జ 1, నిఘంటువులో తత్సమ తద్భువ న (గృవాణపూర్వక విఛజనము సరి 

పడదు. Sree ప్రాక్ర్యశభవతయు ప్రాకృతములండు 

అతినదీస్ణులు కానివారికి గోచరింపవు. కావున సంస్క్భృతసమము, 

వై కృతము అను బ, సీ, కృతభేదమే సరి వైగా, సంస్కృత సమ 

ములం గల్ఫించుకొనునట్లు సంస్కృృతభవ ప్రాకృతసమ ప్రాకృతభప 

ములను కలి ౧చుకొనుమర్యాద లేదు. కాన ఆయొక్కటీని 'వేబు 
బె 

గాను ఈమూ౭టిని వేజుగాను నంశేతించుట ఇట స్మవ యోజనము, 



10. 

le 

జేకుము | ఎప ష్ ర మ ఆ ద రం ఆ సిడి చ నెన్న 
( ఆలీ రం ఈ సరో న్ YIN (a ఈం సీ వ లస చే ఫొ RCE Ee కపల యం. 

గ హీంచిన గామ్వుమున గామృశం చెలువవలయుకు Ws Wy by yy తే ఆటీ Mu యును, 

హ్ © Cee] 
నవవిధ కిక మనుఫమ జరిప కుడునటుగా భు వవిభ కకము 

ల మలో జ్ర ఆవి 

లను సూచింపవలయుకు, ఊఊ. వగమ్క, చెక్కు చవదలు, పేరు. 

కొన్నిసమయములందు 'బిొబిభ శకము రానందులకు కారణము ఇెప్ప 

పలయును.- వినుమానికము, మిన్నేజు, వలుగాటు, కౌలాబల ము. 

అరక. కక కిక ములంసార్ని సీ స్టాంకముం 'చెలువవలయు, - 

ఊఉ, ఆక్క_డిక ఒ బద్దెకి అందణికి, వదుగురికి, 

నామధాతువులను లెలువవలయు, ఉ, అందగించు, వంతగించు, కోవ 

గించు, నుతించు, స్తుతించు, 

గణమును సూచింపవలయును, ఊఉ బల్లీదాది, మగాది. 

నిశేష్యములను, విశేషణములను, సర్వ నామములను, (క్రియలను, శబ్ద శబ్లవల్ల వ 

ములను, అవ్యయములను, విని యవాంతర భేద ములను, సంస్కృ 

శబ్దములకు ఆంతమును లింగ ములను నూచింపవలయును. 

దుతప కృతిక ములను సూ చింవవలయు, 
wr, కస్త 

111. తత్సమము. 

ఇందు సంస్కృృతసమమందు అ నేకశబ్దములం వ్రాంతలో మూలమునకు 

సంపూర్ణ ముగా సమములు గాకయున్నవి, లెలివిడి- 

ఇందు పరసవ ర్థానునాసీక మునకు మాజుగా అనుస్వారము వ్రాయ 

బనుచున్న ది. అందులకు ప్రాససామ్యము కారణముగా నున్నది, 

“ ఫిగం బాశటితో గుహింకరమునం 'జేచ్చాటుమై నుండి మా 

తంగ స్ఫూర్చీత యూథ దర్శన సముద్య తో)ధమై వచ్చునో 



ఆం ధ్ర ఖభాపాూన నియమ కతివయమనులు. 

జం గాంతార నివాస ఖన్న్న మతినస న్య ల్ఫేవవె వీడె వ 

చ్చెం గుంతీను కమధ్య ముండు సమరే స్టేమాభిరామాకృతిక-.” 

ఇందు 'సీంగముతోో” ప్రాససామ్యము శై “మాతంగి అని సున్న వ్రాయ? 

బడినది, 

మాస సనామ్యాద్థి మై స్ యీమాద్పనకు వై కృళమందు వరుషసరళ ములకు 

ఫూర్వము' వకవదమందు బిందువే యుండుట కారణ మైనది, 

అందు బిందువే యుండుట ప్రాక్ఫృతమున జషాణనమల స్థానమున 

గలుగు బిందువుయొక్క మర్యాదను ప్రాకృతసమ ప్రాకి శఖ్వ 

శబ్బములందు ననుసరించుటగా నున్న ది,_ 

“మా౭నుస్వారకి” “(క్వచి దనన్మ్య స్యాపి' అని వృత్తి), 

“జషుణనో వ్యష్టానే” అని, సూమచం Ee ప్రాకృత సూ సూత్ర ములు; 

ఇప్పుడు పరసవర్ణ ము నుద్ధరించుట కం... అవ్రయోజకము. 

అరంభించితిమా, ప్రాకృళభాహా వ్రబిం) తద్యా నకరణనములందును" 

జద్ద రింవవలయునుః 

మణీ 'తెనుంగునను ఛందస్సులో సూత్రములను 'పెక్ళింటీని నూర్చ 

వలయును. 

మణియు ఈసున్న తగదేని ఆయాకావులందు. హ్రస్వమ్మువై అరసున్న 
త ? మోము ఎట్టు శగును! 

మణటియు సీనున్న జషుణనమలకు చ్రాంకలో వక చిన్నా ముగా నున్న దే 

గాని దీనిచేత ఉచ్చారణయందు సాంకర్యము రాలేదు, ఊ, వంక, 

కంచము, పంట్క వింత, గంప-ఇ త్యాదులను (వరుసగా జిష్తాణనను 

ఘటిశములనుగా నేడొచ్చరించుచున్నాము. ఎవరును వ ఇ్మ,వణ్య ౩ 

పన్క, ఏమ్మ, అనియు-అఫ్ట క బృము, కణ్బము, కన్నము, కన్ను 
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ము ఆనియ. వజ్జ, వకు వక్ట, వన, అనియు నిత్నాఏరీతిగా 

నుచ్చరంచుట లేడ ప కవి గాకవోయినను దినికి ఆజప యుచ్చారణ 

యేవియురా లేదు, 

12. ఈ సుకరవ్యవహారమునుబట్ట యే ప్రాకృతాంథ్ర ధ వ్యాకరణములండు ఈ 

యనుస్వారనియమము చేయబడీనవి. 

11. అన్నిటిని తలకి శ్రీందుసే సేసి ముక్కునకు నూటిగా వ్యవవాకింశ మన్నం 

మన ల 'బక్షారము" 'సిళ్చారము" అని వ్రాసీనమాశ్రాన ధన్యు 

లము గా నేరము, టన. ఈస్రాయ వ, కారము ఉచ్చరించిన) 

పా గ్ Bb, BEN ఆగును, కన్ని వారణార్థమై 

బడ్ గారముసీజ్ గారము అని చ్యాయవలయును, ఆటో 

'శారృషఖము అనువదమును కార్ త్ న్న్ య ము అనియు, 

'కొండవండ్లు” అను పడమును కొ డ వణ్ డ్ లం అనియు వ్రాయ 

వలయును. అచ్చుకూటములలో పొల్గువర్ద్ ములు ఎన్ని యుంజాల వు, 

వీనిశై చేయునట్టి యర్భ మూర్తులు (Half Bodies) కొజుగావు, 

గదులు మునువటికన్న వది యింతలం ఇరువదియింతలుగా నుండ 

వలయును, పం కులం దీర కరములగుళు, కాగికములం ఎక్కువ 

వలయును, అచ్చుకూలి హెచ్చును; కాగితనులవెల మునుపటి 

కిప్రడు మూండింతలై నది;ఇ ందు చే కాగితముల కగువ్యయము మును 

వటికి నాలు గింత లగును. ప్రాంతయందును ఇ వం క్రులును 

కాగితములును పెరు(గును. కాలము సీరా ఎక్కువ వలయును 

12. మణీయు మూలమందు సున్నగల ప్రోగ్టోకోద్టముం తత్సమరూవములకు 
ఈబద్ధ తిచే నయిన పరసవర్థి మువలన కత్సమత్వము చెడి రద్భపత్వము 

కలుగును. 

18. సంజ్ఞలు గానివి “శతయోజనములు” లోనగు సంఖ్యావిశేషణక తళ్చ్చు 

రుషములు సంస్కృతమున ఘుటింవవు, తత్సమమునఠి గలవు 



' అబ గ్ర అగ మ్ల హ్మాల్ 8 అంధ భాబాసర్షస నియమ కతిపయములు, 

IV, అన్య దేశములు, 

(ఏ) అంధ, చేశ్యములవలెనే అన్య దేశ్యములును వృయోగ వ్యవహార రూఢ 

ములు నిఘంటున్రన నుండవలసిన వే, 

క సీతారామాభార్యులవారు ఈ రెండు తేగలబేశ్యములను దే, అను నొక 

సంజేతముతోనే భుటీంచినారు. నిఫఘ్టుంటువున కంశయు ఐదాజు 

శబ్బములను (సీపాయ్రి హొన్ను, అను నిత్యాదులను “ఇది అన్య 

బేశ్యము ' ఇది యన్యదేశ్యము అని చాసీనారు. దీనింబటి 
(4 ట 

త ము 3 యాలోశచింపంగా చేశ్యములని తాము పేర్కొన్నవి అన్నియు ఆంధ్ర, 

'చేశ్యను లనియే వారు తలంచినట్టు తోంచుచున్నది, 

ల, అంధ దేళ్ళభ, మచేశశే తాలవ్యచజలు గల యన్యదేశ్యపదములను త 

ద్విపరీకముగా దంత్యచజలతో వ్రాసీనారు... జౌవావార్శి. జామ 

(వండు, కొందజు వై యాకరణులు తాలవ్యోచ్చారణ నలి 

కృమింహః జాలక జేమ పం డని వఠించినారు. 

8. అన్యబేశ్యములందు చజలకు నె సర్టికమై వ్యవహారరూఢ మైనతాలవ్య 

త్వ దంత్యత్వములను "తెనుంగులా+ పాటింవనియొడల శు తికటుశ్వము 

కలుగును. ఉం షోను పాలై నెలలు, బాజా బజంత్రీలు, కూడా, 
-మోపా౯ా పిషాడీ, జౌవావారి, 

(il) ములు లేక మనకు వ్యవహారము జరుగదు. ఆకారణముననే 

వాని ల్ హీంవవలసీనదిగా అప్పకవి చెప్పి నాండు, 

శ ed సే శ్నీతి మైచ్భభావ శ్ర తి | 

హికాత మగు; నటులైన నీధరిత్రిని దానికా 

మతి రోసీ విడుపయాడదు 

సతతము వ్యవహారవోని సంధీలుకతనక +” 
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1. తుపాకులు, ససీల్కు జబిరుజంగోలు, జజాయీలు చెట్టు "లేక శత్రువుల 

నెట్లు పాజంపోలుదును! (Hin, Tufrng, Sanin, Zafar 

Jang {The ruler of the battle), Zazail; Eng, 
Howitzer (Howitze.) 

2, మనము తియ్యంగా తినెడు కొ బె రి మలయద్వీపమునుండి వచ్చిన 

'కో ప్రా (౮opra): 
ర. మనము గ నీ యరుటిపండ్డను మానుకోవలసీనదా ? ఆఫీ) కాలోనియా 

గినీదేశమునకు స్వదేశ జాలు వ్యవహరించు నాను మయిన 'ప్యాఫ్రూలి 

పదములో మికవ్యయసీతి ప్రాజ్ఞులు ఆజవలు 'ప్యా అ వదలి "ఫూ 

మాత్రము గృహించి * ఫూవాఖ్యల్ల* అని దానినే కాంచేయు 
చున్నారు, 

.* బటావియా rr చేశజమై జ్వరమందు సై కము భుజింపంిదన 

దగు బ తా (నారింజపండు, 

, పాపా fa Pawpaw యను నామముగల  వళ్చిమేండియా 

(West Indies) ద్వీపజవృత్షవిశేపమం దుక్చన్న మై పాపాయ 

(Papaya) అనునామముశ నాద్వీపమంచే పరగి, మామిడిపం 

వలె పులుపుదోవము లేక్క ఇంచుక గబ్బయినను శేనల మధుర 

రసో శ్రరంగమైన బొ పాయ పండు. 

6. అమెరికాయం దుక్నన్న మె ఆశటిభాషలో ఆఅ నా నాన్ అని వ్యవ 

సహృళమై స్పెనియార్జులవలన మనకు లభించిన. అనాస పండు, 

7. _అమెరికాఖండములో  మెక్సికోదేశములో  నుత్సన్న'మై అందు 

కోచిట్ సాపోట్ శ (CoChit-Zapoth అన సంపూర్ణ 

నామమున వ్యవహృత మె స్పెయికా. దేశజులవలన మనక లభిం 

చిన యమృశగుళిక యగు స పో టా కండు (50, Zapote),-ఇని 

యన్నియు పదలుకొన్న యాజన్ల చేల? 

రి. నాజర్లంగుతోంటకూరను_ ధనాసరిగోనుగూరను కంధ్లలు _కనరారా? 

EE 

cx 
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9. సోవ్కా మల్దేవ్యా రుమానియా, వీతర్కు ఖాదర్చసందు, నీలంపసందు, 
దిల్ వసందు, ఈవసందులన్ని యు వరులపాలే కావలనీనవా? 

10. మనగతి దాడీవ స౦ దు అచే శాటివనందు ఆదే శాటిపందు 
మాక్రమా! బం గా ళా యరంటిపండ్లుకూడ వై బేశికములే గదా. 

11. నుటినము వరంగిదొరగారికి క సీ నీ వాడు లేక, ఇంగ్లీ మదొరగారికి 
బొక్లోరులేక్క ఒకదిన మైనను జరగదు. వానివేతిలో పావ్టలా 
పెట్టక దొరగారి దర్శనము కాదు. 

12. సో డా బుడ్డు లేక మనకు ఒకపూట మైన వెళ్ళదు, 
18. ఈవ్యాసమును ని స్పరించి వ్రాయుటకు దస్తా కాగితములు చాలవు. 

14 దీనిని ము ద్రించి పంచిపెట్టుటకు వది రీ ము లు వలయును, 

15, సాయంకాలపు నీ కా రికి పెగోళంగణాల ఫీ టను మనోహరము. 

[Hin. Shikar, (Eng.) Pegu, Tonquin; Eng, 
Phaeton.7 

16 [సంస్కళమందును గుజ్జములం జెప్పుళబ్బములు ప్రాయికముగా తజ్డాతి 

జన దేశ నామములుగాం గాని, తత్రృక్ళృతిక ములుగాంగాని యున్న విం 

“వాజి వావోర్వగన్ష రృహయ సె నవస పయః 
యఖ జూథి = 

ఆ జా నే యాః కులినాశ్వాః విసీతాః సాధువాహినం 

వనాయు జా? పార సీ కా 

కా మో జా బౌ హ్రీ కా వయా 

సె నంధవ్క గంధ, ర్వాజానేయ, వనాయుజాదులం దేశ సూచకములు, 

సింధుదేశము ఇండియాలో వాయవ్యమున నున్నది, గంధర్వబేశము 

ఇండయాకు సూర్యో కరమున నున్నది, అజానదేశము ఆ ప్రీకా 

ఖండములో తూర్పున సముద, తీరముననున్న ది; ఆటనుండి మేలైన 

గుజ్జములు వర బేశములకు వి క్రయార్థ ము వంవంబడు నని భూగోళొది 

గ్రంథములవలనం చెలియును. వెం జెప్పిన వనాయ్యాది 'చేశములు 

వ్రనీగ్ధములే, ఇంకను “శక ధారాజడరట్ట ఘాగేట్టణముల్. * కలవ] 
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17. బిరుదాంకములు మూరురాయరగంజాదులు అన్యభాహాపద ఘటిక 

వ స్ట న మూల! ములు. శ్రీకృష్ణ రాయని వికాోదములను వదలందరమా! 

18. మనకు రోగములు వచ్చినప్పుడు సాలామి స్తీ, సవేదుమిస్సీ, రూష్ 

మస్తక, గావుజాబాకా, అంబకు. ఇని కర మారోగ్యకరములు. 

(111) ఆన్యదేశ్యములు నా నాభొషలనుండి వచ్చి యున్నవి... 

ఆజ. - తేరు; కన్నడ, హోొన్ను; హీం, - జిలేబి. మిఠాయి; మహో, 

ఉఠాణి (అమతింపు); ఇంస్టీషు... వటాలము ( Battalion), వప్పశళి 

(Poplin); ఫ్రెంచి--కమందాను (౮౦౫౦206420 ;మలయి.. 

గిడ్డంగి (C2ngరేంnక్ట); పీఢ్ర.-వండా, బారికవాండు; పోర్పుగీను.. 

చా ప క్ జ ఇ చ బాతు (9200); స్పేసిష్.-గొయ్యా (వండు (67202-మెర్స్పిళో 

శబ్దము, పారసీ. _ తాప్తా శాపీశా; ఇత్యాదులు. 

(iV) సంస్కృృతమందును అన్యభాపాపదములు కలవు, 

వరావామిహి రావ కృత జ్యాతిషగ్యంథములందు అ కుషదము లనే 

కములు చొచ్చి యున్నవి, 

క్ రయ శతాబురిజితుమ కులీ 

రలేయసా న జూ క కార్భ్యాఖ్యాక 

తౌవీక ఆకో శేరో 

అచ గ నజ ౨? హృృద్రాగ శ్చా న్యుభం చెక్టమ్, బ్బ, దొ, 

ఇందలి యీరాళినామములలో కుళీర హృద్రో గా న్మ్యభములం 

దక్క_కడమ గ్రీకనామములు. అళ్హై._ 

గ “శేన్ట్రా) కృరం ఫణఫరం పరక స్తు సర్వ 

మాపోక్లి మం హిబుక మమ్ము సుఖం చ వేళ 
రం జాభీ 

జామి శ్ర ముస్తభవనం నుతభం (త్రికోణం 

అదు క్ గం 29 మే పారణం దశమ మృకృ్క చ కర్మ విద్యాల్ “బ్బ, జా, 

ఇందలి యసంస్కృ్భతీయములు గ్ర కవదములు__. 
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8. కేంద్ర మనునది గృీకునుండి ఇంగ్లీషయిన '"సెంటరు* (06206). 

(| అనువర్గ మునకు గీ కున క కారోచ్చారణ ఇం్టగ్స్షులో సకారో 

చ్చారణ, నాభసయోగ మయిన 'కేమ ద్రుమి ము గృీకు శబ్దము, 
(1) మన చేశభొహిపదములు కాడ చమత్కారాదికారణముల చే సంస్కృ 

శమందు చొచ్చినని, 

by = కర్పూరధూలీ రచి ౪ఆలవాల;ః 

కస్తూరికా కుడ్కుము లి ప్పదేవాః 

పన్నీ ర ఫూరైః పరిషిచ్యమానః 

ప్రాఖ్బం గుణం ముళ్ళాతి కిం పలాణ్జు” 

'పన్నీరి శబ్దమునకు వండిత శిఖామణులం “పల్ = పాదము = చంద్ర, 

పాదము” అని నుడివి, “పస్నీరి మన హీమాంబువునకు పర్యాయము 

సంస్కృతమే అని ఆధునిక నవలనుంబోలె సాధించినారు. 

వాస్తవము పని (మంచు) నీరు, అని అజవము, 

ఏ,  “అఫీమం కుచిలాగ ష్ణ విషం టజ్క_ణకం తథా 

నత కృళ్నామృశం భుక్తం నపునా రోగవాక్ భవేత్. నాటః 

ఇట అఫీమ (అభ్గిన్సి గంజా (గంజాయి) శబ్దములు హీంధీభొవలో 
నివి, వీనిని సేవించిన మణీరోగముండ దనుటకు సందియము లేదంట! 

ప్రాణ మున్నంగదా రోగము ! 

“య దస్తాభి స్సృంభూయ హున్నానాం పస్టీ ర్థాస్యలే భఛవద్భ్యః” 

(నాటవాట, 

ఈహున్న ము కర్థాటకుల హో న్ను _ వరహా అర్థము, 

“న యావే హిన్లూకం పర్వణి ద శ్తెక డబ్బూకం 

యాచే మొగ ల్లలూ కం కృణికృక స్వర్గ చస్టూక మ్” 

ఈ మాటవినంగా నే ఆమొగలాయిీ తహస్సిలుదారుండు ఈశవికి కన 

బంగారు చందుగా ఇచ్చివై చినాడు, 



వ్ త్పో ల్ 
లణ (6 హవ 

ర్. ఒకానొక కృషణో క్ర 
“వక డబ్బు! కులవర్ణుతా నాం 

డబ్బు ద్వయం కుజ్ణలపల్ణ తొనామ్ 

యా గానియా గాని యతీశ్వరాణాం 

కాను డ్టయం చిల్హ్లర బ్రాహ్మణా నామ్ 

అయినను ఈ చమత్కార శబ్దములు సంస్కృత నిఘంస్వా ద్యారూఢ 

ములు కాలేదు, 

అడ్టో ఈనిఘుంటువునం దగవడుశబ్దములన్నియు ను క్తమకవిత్వమునకు 

ఒక్కు_వలయు నని మదియా-ఖి ప్రాయము గాదు, 

(౪ ఇంగ్లిషులో సయితము అన్యజేశ్యయులు పెక్కు_లు గలవు. 

Betel leaves, Sanskrit, Mongoose, Charpoy, Pandit, 

Munshi, Sahib, Rupee, Anna, Fie, Kavalgar, 

Poligar, Zamindar, ఈం. 

నః ర అ 

V. ?బ్రైన్రర్ణక్ప తో 

[శబ్ద తద్ వ్యుత్పత్తులు సంగడిగా వృత్యక్ష మగుభుండునేని త ద్దోష్టల 

వ్రాంశలలో కృ స్టరూపా_ ములందు వ్యత్యయములు తగ్జును.] 

J. సంస్కృతశబ్దములకు వుక్న త్తి త్తి pe ములయందు లభ్యము. అయినను, 

2, అందు కొన్నిటికి సాధువ్యుత్స త్తిని కనివట్టవలసి యున్నది. 

8. సంస్కృృతభవముల నెజుంగుట కై సంస్కతక్ఞాన మావశ్యకము. 

4, మనుష్యనానుము లనేకములు వకృతి శబ్దస్వరూవ హాస శహ్దైతర 

ధ్వంస వ్యత్యయములకు మంచియుదాహారణముల,..= 

జగ్గయ్య +. జగన్నాథయ్య 

ఆదయ్యా  ... య. 

సుబ్బయ్య ... నుబ్బహ్మణ్యయ్య 



4 
4 

ద్భబ మ్ 
థు 

యు క్తి 

దాః 
G 

నిశా 

CY: 
ఛు 

ర్మాత్త్రీః 

రాజా 

న్న! ల$ 

ఆంధ్ర భాషోసర్వస్వ నియమ కతిషయములు. 

సిశయ్య 

సీనయ్య 

సోనమ 
i 

నారయ్య 

జన్న డు 

క న్నయ 8 

పున్నమ 
ణిక్ళము 

వేలు 

దిటం 
అ 

దండు 

యం. 

సాహులియా 

నహో 
ఇ 

రార 

రాజ్ 

సేల 

ఫీ తారామా య్య 
ప నివాసయ్య 

నారాయ ణాయ్య 

స(రాంబ 
బర్రె 

జనార నుండు 
ది 

oa 

దిటము 
(౫) 

జి్తు 

దండు 

నిసీ 

సాలం 

నదు 
యై 

రేయి, శే 

రావు 
నెల 

జభ అన్నపూర్ణ మ్త 
మాణిక్యవాళకర్. 

వేలాయుధస్యామి 

బ్, ప్రాక్ఫృతసమ హై్ఫకళవ భేదముల 

ను మవోోవకారకము, 

6. (పాకృళశబ్దముం జూపుటవే 

భవమో విశద మగును. 

శబము 
టి 

లాజల$ అజాంగలో 

సల. | వారాణసు వాణారన 

కరవీర కణపీదో 

వడక నో 
జ జ్ఞ 

బుషభక రినబ్లో 

జర క్ ఆలం 
a య 

ర్ ఇక్ ఇర, 
అఖిలాండకోటి బ్ర హాండ నాయకయ్య 

కృష్త్రయ్యు 

నెబుంగుటకు (ప్రాకృతకచ్భేద 

(పాకృతసమమో (పాక 9 

నాగలి 

బనారను 

గన్నేరు 

స(రిగ ము 

(సృరి(గమ్మ 

అల్లము 

భూ భుమజఆ,భమలఆ బొవు 

వాచ్ వాఆ 

'శుజ్జమ్ తొండం 

a త్ రాజత్తో రాహుక్తుండు|ముర్జాక్ , మొండం 

7. హాక్ళత చేశిక్ఞానముచే మనచేశ్యముల పూర్వ్యరూపాదికము "తెలియును, 

వెవ్వును 

చేయును 

(కథయత్సి 
(శక్నోతి) 

చవఇ 

చయ 

వాయి, వా 

తోండము 

"మొంజేము 



శబ్దవ్వుతక్స్ప త్తి. 

వి 
(క్ష త్రి చచ్చఇ చెక్కును 

(హుతాశన చిచ్చీ చిచ్చు 

(శేఖర చుంచుకీ చుంచు 
శ్వ, శ్రువు 

మేనత్త, తల్లి, | అతా ఆక్త 
చెలిక త్ర 

(బలాత్కారం అక్క_సాలా కసాలా 

(అళిన్ష్ర ఓసారి ఆ వసారా 

లే ఇలో (నారా 
(దఠిిద 9 కల్ల | ( 

Uy బలో యణము ) 
య —_ డ్ 

(నగరాధ్యతక) తలారో తలారి 

(వ్యాను !-సీింవాళ్ళ) ఫుల్స్ పులి 

(చుమ్చిశమ్ ముద్ది ముద్దు 
(చాల లింకో "లెంక 

(ఛాన్యవిశేష) పరఇటీ పరి 
వారి న జ ఎ & రి, అన్యద్రావిడభొ షల క్షాన మావశ్యకము, ఉం వచ్చును ౬ రాం 

అజవభధాతువు “పరు - ఇందు వకారశేఫములం కెండును గలవు 

అఅివము...వరాక, వరుగురాః. _ వారాక్ , 

9. తాకు ద్రావిడశబ్దముతో సామ్యముం గనందగును, 

ఏజు . ఏటికి _ ఆట్ __ ఆట్రుక్కు._, నూణు _ నూటికి _ 

నూట్ _ నూట్రు క్క. 

10. కొన్ని శబ్దములకు దెెరూవ్య; మంగీకృళము, 

(1) “ దాక దస దిగ్గియ చాయం బోయి 

దాపలను దిగ్గు మన చోటం దథ్యముగను 

శాక డగ్గఆ డయ ణజాయం౭ బోయి 

డావలను డగు మని ణా కడంగి నిలుచు, 
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16. 

ఆం థ్ భాహోసర్వస్వ నియమ కతివయములు. 

(ప నడచు _ నడుచు. బ్రదుకు - బ్రతుకు. 

అదుకు _ అతుకు. వీదుకు _ పీతుకు, 

(ఏ “ పూచి నెననెం బొనశ భొండె నటన్న 

వలుకులందు మొదల: గలుగునట్టి 

వ్యంజనంబు లుండు వలయుచో జం గడు 

నూనె నెగనె నొసశ నొదని నొంచెో అప్పకవి. 

ఇట్టిగలములందు కాలిక పౌ ర్వావర్భమును నిర్థారింపవల యును , 

కొన్నిట 'పౌర్వాపర్యము సృస్ట్థము:.. వైచు వేయు; తిగుచు... 

తీయు; వెడలు _ వెళు; నడలు _ సళ్లు, 
య (2) 

విడుచు పిలుచు నిలుచు _ ఇత్యాదులకు పండిశమ్షన్య వ్యవహ్రియ 

మాణములి నని. విడచ్చు పీలచు, నిలచు. ఇత్యాదులం 

తన్వు లని తెలుపవలయును, 

సంస్కృత హాలంతములు తెనుంగులో  అజంతము లగును ఊ వాక్ _ 

వాక్కు వాక్కు, 

తెనుంగు (పాకృతమర్యాడలను మిక్కిలి పాటించునది గావున, అజివ 

హలంకములును ఇందు అజంతము లగును, ఊ పాల్ _ పాలు; 

అవకా _ వాండు; కణ్ _ కన్ను; పల్ _ పల్లు, 
యి 

అంగ్లాది పాలంత శల్ కల్చములకును ఇందు ఇదే మర్యాద, &. 

కనిసేబిలు నైలు, రోడ్డు, కోర్టు, జు ఈ క్రిందివ్యావోరమును 

గూడ నేను రాజరాజన రేంద్రు ని రాజధానిలో విని యున్నా6 

డను:-ఓక బి, వీ, బి, ఎల్, గారు శాలేజి ప్రా ఫెస్సరై న యొక 

బి, ఏ గారితో గద్దించుట:- 

ళా డ్డూ యూ మీనా? యూ మ్యానూ! 

వెనై శేనూూ యూ వ ర్నాటట్ వోనూ” 
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ఇందు వక్ష ఊత్తరార్థమందు “శేమూ * * వవోమూ * అనియే పలికి 

యుండునుగాన్సి నాకు *మినూి “మ్యానూి సాహచర్యముచే 

ఈ ఇజ్హ్వ్య్య *  వహోనూ గా వినంబడినవి, 

17. ఈ ప్రాకృక మర్యాదా పక్షపాకము మనభాష “తూర్పు ఇటాలియకా” 
(Italian of the East) అగుటకు నొక కారణము, 

+, అరానుసాషరము వరా నరసానీయము, 18 5 స్వా ర్ల నరసి 

లాంగలము = నాలలి; కలను = క్లంకులం; 

కొలను == కొలంకులు; హిన్తాళః జజ. ఈందూడు; 

కర్ణః అ కాండ; భుజజ్లిః = బొజుంగు 

19. హిందీ ప్రాక్ఫుత సంస్క్భృతాది శబ్దములు పాకాం ధ్ర పదమునకు 

సృకృతిగా నగవడుచోట వనం! తర వండు సదృళ 

తమము'నే సన్నిహితప్రకృతిగాం గొనుట యుచితమ. 

"తె, హిం సం. 

అభిని ఆఫీక్ అహీఫేనః [ఇది కల్చితము 

గంజాయి గంజా శతా (గానోపు ॥ 

కదము కదమ్ స్కన్షనకా 
ఉలంప ఉల్ఫా ఉవదాం 

ఈ యహీిఫే నాదులు సీళారామాచార్యో క్ష కృతులు, 

కిటికీ ప్రా ఖుడెిక్స ఆ హిం, ఖుర్కీ. 

90. కొన్ని శబ్దములు వింత పక్రియ గలవి. 

“దగ్గు ' అని ధాతువు - సమోపించుట యర్భ ము. దగ్గజల (బోయి. 

తుమున్నర్థ కము _ అది సప్త మ్యర్థ ద్వితీయ యను భ్రమే 'దగ్గజు” 

ఆను వ్రఖేమ కల్చితము _ తర్వాత “దగ్గటకు” అని వక. 'ద్భో త్ో 

ఆని జో వవిభ _క్టికము కూడ, ఇకో డగ్గటు ” జ 
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18 ఆం ధ్ర భా హాసర్వస్వ నియమ కతివయములు. 

కుట్లపాడెగట్లు “ఓరి నీపాడె గట్లా (గట్టను, అని తిట్లు _ “సీ? 
టి జు లు ల లు 

పోయా “పరి పౌడెగట్టా” వినది _ అది సంబుద్ధి యను ట్రమచేశ 

Gs అను ద్ర కల్పితము, కాపా ము విస కేము, 
స్రీ 

చేగరమీ _ బలో ss “వేరం చేశాడు; * ప్రాయికముగా ము 

వర్గకమునకు సున్న వచ్చును గనుక " చేరము చేశాడు ” అయినది. 

21. శబ్దముల రూపాౌర్గ ములకు శబ్దశా స్త్ర ము ఆం ధ్రమున భెరళాదులును;) 

ళాద్భృళ ప్రామాణిక వృయోగానుసారి నిఘంటువులను, ప్రమాణములు, 

22, ఇటీవల మనా కారులో పాశ్చాత్యవిద్వాంసులు కల్పించిన ఫెలాలజీ 

(Philology) "పేరి సర్వభౌహి శబ్ద బ్ర వ్యుశ్చత్తి సంబం ాది విమ 

ర్శన శాస్త్రముచేత, వివ్యదృష్టి చేకమంబోల అద్భు కవిషయము లచే 
కములు గోచర మైనవి 

(i) పంచ ద్రానిడభాషలు (లేనుంగు, అజపము, కన్నడము, తులువము, మల 

యాళము) పరస్పరసంబంధము కలవి యని మనకు శెలిసీయే యుం 

డినది, ఇప్పుడు ఈశా స్త్రమువలన ఆశేలివియే శబ్దముల సూక్త 

సూత్మతర సంబంధ జ్ఞానపూర్వకముగా రూఢిపడినది, 

(షష) నుణీయు, ఈద్రావిడములదేశ్యమును _ వలవాటుేదములతో భాషించు 

వారు జేశజను లేమి ఆరణ్యకజాతు లేమి ఇండియాదేశ మంతటను 

వెలుసలనుం గూడ. అనలా _ వింధ్యమువజకు బిస్తరు లోనగు 

గాండ్వానా మన్నెములు, విశాఖపట్ట ణము జిల్లాలోను గంజాము 

జిల్లాలోను గల మన్నెములు, వింధ్యమును దాటిన ఆసాము బంగా 

భాలలోని కొన్ని ప్ర దేశములు, వడమట 'బెలూచిస్తానుచేళశము, ఇలా 

ది దోర స కములందు-పరన సవన, న వర్ష ములనుండి యుండుటయు, 

(iil) క ద్రావిడ భాషల సంబంధి భాషలు తార్తారము, నీషి షియాతుర్క్సీ 

లో ద్రోకర తీరపు నాడులు, ల, కాలో యల, ఇత్యాది 

సల యులయిం టి అధికాలమునుండియుం గ లుగుటయు, " 
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(Ce 

(iv) ఈభామలకు ఫసీఫీక్కు_నుహాసముద ములో సుమాత్రా; బావా, ఆస్ట 

లియా ద్వీవములు, ఇత్యాది ప్ర వ,దేశములందలి భావనలతో యహ 

అసందిగ సంబంధము టా? 

(౪) మజీయు వీనియందలి వైకృతభాగమునకు సంస్కృత _స్రాకృతములు 

ద్వారము గా విరోపాఖండములోని నానాదేశముల ఫురాత చేదా 

సీంతన భామలతో మంచిసంబంధము కలిమియు, 

(0 అసంబంధముల వివరములున్కు ఈశా స్త స్త మువలన నెబుకవడిన యద్భుక 

విషయములలో ఒకకొన్ని స. ఈనూతనళా న్రమందు నిష్టా 

తశ్వము వ్యుశ్చ శ్రీసీద్ధి క మవహవోవకారకము, ఈశొ స్తన శబ్దవ్యు 

త్పత్తులకు నిక పోవలస్థానియము. 

Vl అ ప్ర నూణములు. 

1. వ్యుత్పత్తి ప్ర తిస్టాపనము మసన ప యోజనములలో నొకటిగా నిర్వహిం 

చున వల! వ్యుశ్చ శ్రీవిరుద్ధముగాను, అర్థవ్యక్యయము 

కలుగునట్లుగాను, వర్ణ త్యాగాదికరణము అనుచికము, 

భగ (క్యాగృత్ - తొజుమెలంకువ) _ జాగృత (జాగ రః 

సర్త కము (సల్ +త్వ=బలము) - సత్వము (సకారము). 

తత్త్వము (త్రల్ +క్వఇబ హము _ తత్వము (తకారము) 

సన్నా సీసము (సమ్ న్యాసః = సర్వసంగవరి త్యాగము) = 

సన్యాసము (ఇల్ల డతో క్రూడుకొన్నట్టిది.) 

వృథా-వృథా; యథార్థ ము. య ము, 

[అర్థ ము (ధనము, ఇద్యావ ఆం ము (సగము, ఇత్యాది).] 

ఈభేదమును పాటించక కొందజు కవులును తెనుంగు నైఘంటుకు 

లును ఈపదములలా* ద్విత్వములను మానినారు, ధకారము'నే వశిం 

చినారు. శబర త్నాకరమందు సయితము ఈపొరంబాట్లుం గలవు, 
టి qn 
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2. నిఘంటుకారులకు పొరంబొట్లచే చెజుప్రు గలదు. శబ్దర త్నా కరమునుండి 

యొకకొన్ని యుదాహరణము లొనంగెద._ 

() ఇందు శకట రేఫార్ళమై “గేఅజంబు ' నకు “'చాటిపహ్వినకును వర 

స్పర స్రాసముగా శెంట్ని క్రిందను ఒకటేవ్రయోగ మొసంగినారు. 
జ 99 “ గేఆజంబు జున్ను చాజపప్టుీ” మను, 

(1) మా జు శబ్దమున లఘు రేఫంబు గల దని దీని నుచావారించినారు..... 
“ అమరసేనలును దమంతన వర్తింప! చేర కునికి నాకు నూరు మొగము 

గానొనర్స్చవలనెంగాబె; సమ స్తసే! నలను నీవ యరసీ నడపవలయు.” 

(భార- ఉ ఈ ఆ. ౧౪౯౪. 

ఇచట దుర్యోధనుడు వక్త, భీమ్థండు శ్రోత ఆకుమారు కొ అని 

భేదము, ఆకుమారస్వామిని అని యర్భ ము, 

(il) వేశ్వేల _ ఇందు శెండవదియు లఘుకేఫ మని వ్రాసీ, 
“కారవులసేను మెల్ల వేర్వేర నడిగి” భార. ఊ ౨. ఈ ౧౧౬ ప 

అని సంజయవాక్యము నుదాహరించినారు. ఇందు సరియైన పౌఠము... 

“ కారవులసేమ మెల్ల బేశ్వేర నడి?” అనయా ఒక్కొకరినిం 

బేర్కొాని యజిగె ననుట; “పేరుశబ్దము గాని వేుళబ్దము గాదు, 

అడిగినవాంయ ధర్మరాజు, ఆయడీగినుట్ట ములో ఫీ ధృతరాష్ట్ర] 

సృభ్ళతి కౌరవుల నొకరొరరం శేర్కొని యజీగివాండు. 

భార, ఉ ౧. ఈ ౨౭౬ = ౨౮౧ చూడుడు. 

9 ననా te (iv) న తారామాచార్యులవఐ రు పా న్ త్ శబ్దమును తప్రాసములో 

క్ష ఆతని నాకునుం గలి నాసహాన, బా! ర దుండును. +=” 

అని తాకు బదులు దాత స్రాక్టన భారకముదణమం దున్నది 
యున్నట్టుగా శబరత్నాకరములో నుదాహరించినారు. దానింబటి 

ళు టి రు 

కొంద ఆీదానీంళనలు ళేదిపొన మారంభ్లించి, అందులకు ఈవ యో 
ల! 

గముం జాపీనారు, ఇట పార్ష తుం డనంలగా ధృవ ద్యుమ్ను (డు. 
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అకు పృషశుండనురాజరి 8 నో శ్రావక్యము, పార్ష కుండ గాని 

పార్షదుండు గాడు. అట్టే ద్రాప ది పార్షతి, ఇట్టని సంస్కృత 

భారత వాచస్పతినిఘం ట్యాది ప్రమాణములవే నెణుంగవచ్చును, 

8. వ్యుత్చ గ్రిిషయమందును శబ్దరత్నాకర వై కృకదీవికలను సంపూర్ణ 

ముగా విశ్వసింప6 దరముగాదు, బట్టను 

(ఫ్ర ఊోదువ శ్తీ_అన్యదేశ్యము (హిం, ఊదు=సాంద్రాణి = బత్రిఐవల్తి _ సం 

పర్తి. తె. వత్తి.) శబ్దరత్నాకర కారులు ఇందు ఊోడు అనుభౌగమును 

ఉఊందుధాళువుగా నెంచి అందు అరసున్నగూడ నుంచినారు. 

అందు అరనున్న కుం బ్ర ఆ లేదు, 

క | ద్ధి ష్ణ 9 (1) కరణికా (వలె; ఇది చేశ్యమని సితారామాచార్యులవారు. న్రాసీ 

నారు. ఇది _ప్రాకృశసమము. ఎ టన గాథాస వతి 3(100)- 

“ అవా సరస దంత మండల। కవోల సడిమా గకీ మళఅచ్చీనీ 

అంతో సీందూరిఅ సం। ఖ వ త్త కరణిం వవాఇ చందో,” 

ఛా,'అసొ సరస దన్హ మజ్జల కపోల వ్రతిమాగతో మృగామష్యాః 
దే వ ౧ 39 అన్హకి సీన్టూరిక శజ్ఞ పాత్ర, సాద్భశ్యం వవాతి చన్ద్ర, 

ఇందువలన క ర ణి యనునది సాదృశ్యవాచక మైన (ప్రాకృత శబ్దమని 

విశదము, 

(111) అగడిళ దే, వి, (అజివము, అగ గీ - అగు ధాతువు ( శ్ వ్యు] 

వై కృతతీసికయందు దీనికి అ ఖా త ము ప్రకృతిగా చెప్పబడినది, 

ఆవశతమున డకారమునకు గతికనంబడడు. ఈపక్షమున తకారమును 

“ రాత” శబ్దమునందుంబోలె కృత్తునుగా నరయవలయును, అజివ 

మందలి స్ట్రా కారమునకు తెనుంగున డకారము (పాయికముగా 

నగును. ఉ పౌా్టు-పౌడ్సు వీర _ వీడు, ఈ యజవయత్షరము 

శకారముపోలికగా నుచ్చరింపంబడును. 
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(1౪) శబ్దరత్నాకరమందు రాహు తృ కై వార శబ్దములు సంస్కృతే 
శబ్దములంగా వ్రాయంబకియున్న వి. ఇవి సంస్కృత నిఘుంటువులం 

ఉఇచటను దొరక లేదు. వ్రనీద్ధమై న కావ్య నాటకాదులందును గనం 

బడవు* వీనిని అం ప్రకవుపా డొట్ట శనముచేక సంస్కతశబ్దములతోోం 

సీతారామా ఛార్యుల జేర్చి సిద స్ నమానములందు వ్ర, యోగించంగా గని 

వారు స. దలంచి రని యెొన్నందగియున్న ది. 

శ రాహు శ్రశిరోనుణ్” మనుచ. 

కట్టపై వై వారదుర్భావణంబులకుంగానియ శండు మెచ్చండు”” శృం, నె 

by ణం (సే భో య నే రాహు క్తకి, (పా, రాజ్థత్రు సం. రాజపుత్ర, 

ి వారము (పా, కఇఖవాఆజరో సం, కవివ్యాహారః, 

(1) చేవ ళ శబ్దమునకు శబ్దరత్నాకరకారులు వైకృతదీపికలో దేవా 

ల య శబ్దమును వ్రశృతిగా చూపినారు. కాని చేవకుల శబ్ద 

ము (పాక్ళకములో దే జ శం అని వ్రనీద్ధమై “హేమచంద్రాదు 

లచే ప్రాకృత వ్యాకరణ శాస్తమందు ఉదాహృశమై యున్నది, 

శావున ఆదియే (వ్రకృతి యనుట సమంజసము, 

4. సంస్కృృతనిఘుంటు కట్టికలను గూడ అవిమర్శముగా విశ్వసీంపందగదు, 

(1) ఎట్టున. అంకశ బార ములందు నానార్ల ర రత్న మాలలో... 

“ అజో నాటకవిచ్చేచే సంఖ్యాయాం యుధి భూవణే 

సమిెపే రూవశే స్థానే మతా వుక్సబ్దచిహ్న యో.” 

అనియు, కట్టి జ యుల ఇయ యందును అనియు, విశ్వ 

res 

“ అజ్క! స్టే స్తాచే2 నికే మకా రూప పకోళ్సజ్ఞలక్ష్య సు 

నాటకాదిపరి కేజే చిక చిక యుద్ధ చ భూషణే,”” 

అనియ, యు... 
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(WU 

“అజో భూపా రూప కలత్షసు 
కాం జ 33 చిత్రాజె నాటకాద్యంశే స్థౌశే రోడే= నికాగసోః 

ఆనియంం, గలదు, ఈ కడవటి శంటను తొలిదాని “మతి” స్థానమున, 

“మంతువున్కు (జ “ఆగస్సు'నుర, జేప్పంబడినవి, మజీయువై మ 

త్యర్థ ము ఆమి మోనియర్ విల్లయమ్సు వాచస్ప శ్యాదుల నిభుంటును 

లందు లేదు. వానియందు అవరాధార్థ ము కలదు, “*ఆసో2ఒవరాధో 

మన్తు శృ ఆమరము, కావున నానార్థ రళ్నమాలయందలి “మతి” 
ష్షి నిండ ముద్రణమును తట్టకయుం బ్రామాదికములు గానోఫు, 

ఇంకొక యుదావారణము,== 

(11) అంకపాళి శబ్దమునకు 1. కౌగిలి, 2, దాది, 8, వేదిక యను గంధ 

ద్రవ్యమును, కంగా ఆ ప్రీవాచస్సతి 'మోనియర్ విల్లి యమ్బుల 

నిఘుంటువులందు చెప్పబడియున్నది. 

“ ఆజ్బిపాళి ర్థారికాయాం కోటా వాలిజ్ఞచేజపిసా, ” నానార్థ రక్ష 

దీనిటీకలో 'దారిక యనంగా స్త్రీశిశు వని యున్నది. 

స్మ్ర్రతా కోట్యాం ధా శ్రీ కా వరిరమృ యోః.”" విశ్వం 

దీనిటికలో “కోటి యనంగా వేదికయను శాశపిశేవ మని యున్నది. 

శబ్దార్థ కల్పశరువునందు నానార్భరశ్నమాలా వాక్యమునశే దారికి 

యన మద్దిఇెట్టసియు, కోటి యన అంచు అనియు, వివరణము 

న్నది. ఇందు 'దారికాయాకు” అను నది “థా శీ, కాయామి అనుటకు 

లేఖకాది (పృమాదజనిక మనియు, కోటి” యనగా "వేదిక యను 

నోషధి యనియు, గృహించినచో సమాధాన మగును. సీతారామాచా 

ర్యులవారు “వేదికో యనుచానికి బదులుగా “తిన్నా యని వ్రాసీ 

నారు, ఇట్టివి త్రవ్వినకొలందియు 'వెక్కులు బయలంవడును, 



24 ఆంధ్ర, భాపూసర కస నియమ కతిపయములు. 

VI, అర్థ క ద్రకరణము, 

1. శబ్దములకు నానార్ద ములలో se నేర్చజుచుట కొన్నిట 
కష్టము, డ్, ల న (శ్రీందిఫొగము. 

2, కొన్నిట కాల Wu మను స్పష్టము, ఊఊ కాలు-పొదము = చరణము. 

నాలవభౌెగము. 

త, చె వై కృతములందు మూలాగ్థాతి శ్ మము కలదు. 

( విశేషవాచకము మహ శ మగుట, ఉ రాంబొందు, గందర 

గోళము ; [రామబన్లు? = జటాయువు ; గన్ల న ర్వకోవాలావాలః = 

గంధర్వులయేని సంగీతగాం ద్ర యేని యల్ల ర] 

(in సామాన్య వాచకము విశేషవాచక మగుట అయ్య = తం డ్రై (అర్యః 

'పెద్దమునుష్యుండు ; తొండము = వీగుంగువేయి (తుణ్ణక్ 

ముఖము, | 

(1 

శీ సంస్కృృతసమములందును మూలాలి శ్ర నుము కలదు 

అనుమానించు=వెనుదివియు, ంచు (మూలార్గ్ ము; లింగముం 

బట్లే లింగిని ఊోహించుట; ఊఉ పొగనుబటి నివ్వును ఊహించుటం) 
లట ట 

ధ్ర, కొన్ని కద్భవములక మూలార్భ ములలో కొన్నియే నిలుచును, 

ఊఉ, సీరి2లశ్నీ, సంపద; మూలము శీ! 
జజ స Wy 

ఢీ శ్వేష రచనా కోభా భారతీ సరళ ద్రుమే 

గ జ వత క వ +9 లక్యం త్రీవర్షసం త వేహేవరణే మతే విశ్వ మేదిన్యా, 

6. అనుద్వేజక తార్థమై మృళాళచమును సూకక మనుట; (సూతక మనం 
గ వ్యుళ్చ త్రింబట్టి పురుడు 

7, సంతేప వ్యవవారార్థమై “సద్దు; (సద్దు అనంగా శబ్దము, ఇచట సద్దు 
చేయు మని భావము గాదు, చేయ వల దని భొవము 
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8. రూఢ్యర్థ ము మాజక వాఇ్యార్థి ము మాజునట్టుగా  సామము భ'మోం 

తరములందు అనూ క్ష మగుటకు - 

“మంగలవాని వంతెని యొక మంచి యుదాహరణము, ఇది మదరా 

సులో మెలాపూరునకు ఉాత్తరమందుంల యొకవంలేన. ఇది 

వామి లను అనెడి యంజినీరు కట్టించినందున ఇంగ్లి ములో 

(1 = శి గ్ 3 ot Hamilton's Bridge’ (వోమిల్టన్సు బ్రిడ్జి ఆను పేరం బరంగి, 

అజసములో ఉచ్చారణ భేదమువేతను భాషాంకరీకరణము చేతను 

“ అంవటక్ వరావదిియ్మ డానియాంగ్లీకరణముగా మరల 

‘Barber’s Bridge’ అయి, అందుల తెలుంగనగా 'మంగలవాని 

వం'తని ఆయినది. 

ఇంచుక యిట్రే (హిం) “అఫీకు” సంస్కృతములో _ “ఆహీ ఫేన8ి 

అయినదని తోంచుచున్న ది. 

1711. వ గ హణము. 
me | 

1. అన్యదేశ్యములశై తెనుంగు వర్ణ సమామ్నాయములో నూతనాతరృగ వా 

ణమనావశ్యకము, గీర్వాణమందేమి, మనభఖాషయందయేమి, ఉన్న 

యత్షరములలోే నే వానిని వ్యవవారించుట వ్రనీద్ధ మై యున్నది. 

2. నిభ్లంటువులలో ఉచ్చారణనిశ్చయార్గము అన్యబేశ్య శచబ్చానువాదము 

లందు భొహాంత రాఫూర్వ వర్ణ గృవాణము వలసియుండును, 

1X ప యోగోదరణము. 
అ! య 

1. అర్థాది నిర్ణయమునశ్షై అసందిగ్ద పాఠకము లైన భారతాది వ యో? 

ములు ,--దరి' ములు, 
లో 



2. వ్రా 

ser ఛృఖాహానర్వస్వ నియమ కత్పయములు. 

(కలోను అచ్చులోను ఉన్నమాత్రాన కంతో _క్షలశణవిరుద్ధ మును 

వ్రమాణీకరించుట సాధుమతము గాదు. 

“శాన వ యూగవచనోః శాస్రం బలవ దుచ్య తే; 
ww ఓం 

ed అ అర షే 33 అనిష్ప న్నే వదె "లేన వ్రృయోగా ౯. యణం హితమ్ 

2౯, అకారాది న్ మము. 

చజశేఫాది పదములను అజువరుసలు చేయంటకన్న మూంజే వరుసలు 

చేయుట మిక్కిలి మేలు, దంక్యచివ్నాముచేతను రూవ భేదము బేతను 

భేదము స్పష్టమే. ముం దొకవరుసయందు వెదకి అందుం గానక 

ఇతరమందు వెదకు కాలహరణము తొలగును తెలివిడి = “బావ 

లము వెంబడినే “హామి రావలయును. అల్లే 'రిక్క_” 'వంబడినే 

“జక్క” రావలయును. 

ఈనిఘంటువునందు అర్జ వ్యుక్చ త్యాదినిర్ధారణార్థ మగు నాంగ్లేయభొపో 

దారాడికములంగాక సకల పదములకు ఇంగ్లీషులో (సృతిలే ఖనమును 

(Transliteration), ఆర్థ ములకు ఆభౌషయందు అను 
వాదంబును ([ranslation), ఆంధ్రాజ్ఞ వశాణజ్ఞులకు సోప 

యోగములే, ఐనను వానిని మానినచో, మాననియెడల నగు కాల 

వేతనము ద శాదివష్యములలో మూడవ పా లేనియు తగ్తును. అనంగా 

9 ఏండ్ల కు కాందగిన గ్రంథము 6 సండ్ర కగును, 90 వేల రూ 

వ్యముల వేశనము 60 చేలే అగును, గ్రంథము ద, ణాదికవ్యయము 

15 వేలకు బదులు 10 వేలరూష్యములే అగును, ఇంక నికరవ్య 

యము లనేకములును కలవు గావున, (ఎట్టన 
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(ఏ శబ్దసీద్ధిపృకరణమందు నిరూపితము లైన విద్యలకు సంబంధించిన పద 

ములనెల ను, 
చ 

(11) నానామండలంబులం గల వృ త్హివిశేషముల శబ్దవిశేనములను, 

(111) ఇవ్పటికి వాజ్యయగతములు గాక యాయాతావుల వ్యవహార మా ల 

రూఢేములై యున్న దేశ్యాది శబ్దములన్కు సవిపరణముగా సమ 

కూర్చుపండితులకును 

(iv వాజ్యాయమును ఇపుడు పఠించి అనైఖభుంటుకవదములను వివరణ 

ములతో సమకూర్చు పండితులసం ఖ్య "హాచ్చినకొలంది గ్రంథ 

నిర్తాణ కాలము తగ్గును గావున అట్టి పండితులకు వలువురకును, 

వేతనములు... 

సశ ంథ కోశాది పరికర సమృద్ది వేత ఈవని సమంజనతమముగా నెజ'వేజ 

వలయును గావున, తదర్భ బహ గంధ నిష్క్రయము,--ఇత్యా 

ద్యర్గ ముగా వ్యయము లనేకములు గలపు గానం] 

వానికె కొన్ని చేలు చేర్చిన, 9 సం. 150 చేల రూ. లకుం గాందగినవి 

6 సం. 100 వేల రూ. లకు అగును, దానంశేసీ అప్రతిలేఖనాను 

వాదములు మానుట యొకపతఠము నిర్గ యమునకు నిఘుంటు సళ 

వాదు (చృమౌాణము, 

వేదము వేెంకటరాయకశా స్త్రీ | 



శాస్తులవారి విమర్శలు _ఉసన్యాసములు, 

గ మ్యభమో వ్ర యోగనిబంధనము, (నాటక గ్రామ్యము) 0 12 

అంధ ప్ర సన్న రాఘవ నాటక విమర్శ, 20 

విమర్శవినోదము. కలివయ సంస్కృ ళాం ధ, కావ్య 

నాటగాది వీషయకము, 0 12 

తిక్కన సోమయాజినిజయము, 0 8 

విసంధివి'వేకము. 02 

భారతాభరకతాపక మర్యాదలు, మన నాటకముల మర్యాదలను ఇం 

క్షీ పృనాటకములతీరును పోల్చివ్రాయుచు నాట్యకళ నెట్లభివృద్ధి చేయదగునని 

శా శ్రులవాదు శావించిన యుపన్యాసము, వారియనుభవమును సయితము 

తెలిపియున్నారు. (భరతశ్న షేక్స్పియర్ . శాట్యకళాచరి క్ర, 0 4 

ఆం ధ్ర గృంశవిమర్శన వ కారలేశము, 'తేనుంగుప్రు స్తకముల చెట్లు 

విమర్శింపవల యుననుటనుగూర్చిన ది, 0 4 

మ్యాదేశనిరసనము, గ్రామ్య గ్రాంథిక వాదమును గుణించినది, ఈ 

wan tr చలవ ర లొ | TI వ్యాసములో శ్వా స్త్రలవారు అంధ్ర దేశమందలి అన్ని జిల్లాల గ్రాచ్యుములను 

( . ప ప్ర « వర్ణించియున్నారు. కడుపుబ్బనవ్వించు విమర్శ 0 4 

(శేవవినోదము, అంధధ్రమున  స్వరసంధ్యాది యతిప్రాసలు, అంధ్ర 

మున కవనకళాపరిణామము] అచ్చులోనున్నవి. 
క్రీ టీ ' 3 స్ర్రఫునర్వివావా దుర్వాదనిర్వావణము, i 0 

అం, ధ్ర హితో వదేశచంపువు, చిన్న కరగతులయందలి బాలురకును బాలిక 
లకును సులువుగా బోధయగునట్టి ౫ లిలో సంస్కృకహితోో వబేశమునకు గద్య 

పద్భ్యములంగా ల్ కా న్హులవారు కావించిన యాం థా నువాదము. [| 4 

ద వేకటరాయశొ స్త్రీ అండ్ ట్రైద ర్ 

4 మల్లీ శేళ్వరగుడిసందు, లింగి నెట్టివీథి జి. టి. మదరాసు, 



వేదము చేంకటరాయశోొ స్త్రీ అండ్ ట్ర దర్. స్త 

4, మలి ల్లి కేళ్వరగు డిసందు, లింగినెట్టివీథి జి, స్లో మదరాసు, 

అర్జరుతోకూడ సగముసొమ్ల అడ్వాన్సు పంపవలెను. 
. (తపాలుచార్జి ప్రత్యేకము.) 

సంస్కృ తగ ంథములు, 

"మేఘుసంచేశము, మలి నక వ్యాఖ్య _ తెనుంగున (వృతిపద 

టీశాతాత ్పర్యపద, ప్ర యోజనచర్చ_ఆ ఆకేప'సమాధాననులు, సంస్కృత 
మారంభిచువారు ఈ తెనుంగు సంవూర్లటీక చేత దీనిని చదివి నులంవుగా 
రము 

ఠాౌత ర్య 

౫ హించి సాహిత్యము పొందవచ్చును, రు2 8 
Wy 
రఘుశంళము మల్లి నాధవ్యాఖ్య - తెనులప ప్రతిపద టీశా 
ములు, ఎల్లవారుకు స్వయముగా వఠించి సంస్క తమందు 

సాహీత్య గ మలపరుచుకొ నుటకు ఉర్తమసాధనము, మొదటి 6 సరల 8 0 

న సంభవము, 6 సర్గలు, వెదానివలెనే టీక, 8 0 
నైమథము. ల్ ; అచ్చగుచున్న ది, 
అమరు కావ్యము, శృంగారలమ్యుము. 'జేనుభూపాల సంస్కృత 

వ్యాఖ్య. సంపూర్ణం థ్రటికయు, అచ్చగుచున్న ది. 1 8 
పువ్పచాణవిళోసము. సస్మ్భత వ్యాఖ్య, తేనుయగు పూర్షటీక, 0 8 

హితోపదేశము మూలము 0 

తెనుంగు కరుమ్వా టీకలతోో 12 
పంచతం కృమ్కు మూలము 8 
దశకుమారచర్శికృ్కము ,, 0 

స తెనుగు సటీకాతాత్పర్యము (అచ్చగు) 2 8 
విక్రమార్క_చర్మితృము, వచనము, టీకతో (ఆచ్చగుచున్నుది) 
భోపర్నక్ర, తమ్ము సుబవై వెనశెలి, పెడానివలె శేటీక. . 32 
వ్రతకల్పవ్లి (6 వ్రతములు) శః 102 
అభిజ్ఞాన శాకుంఠ లనూ, "తెనుంసన్నా స ఖ్యకో అచ్చగుచున్నది. 



లై 

బిల్ల ణచరి త్రము, తెనుగు ఫూర్ణటీక (ఆచ్చగు చున్నది) 

రసమంజరి, శృంగార రస స్వయావవి స్త సరము, సటీక, 1 8 

ప్రీయదర్శికానాటిక , (శ్రీ ఫ్రేవార్ష కృతి సంస్కల్భశటిస్పణము 

గద్య పద్యములుగా అం గ్రీకరణము సయితము 1 8 

శబ్ల మంజరీ సమాసకునుమావళీ తిడంకమంజరులు, ॥ 0 8 

ఆం ధ్ర చ ట్వ థ ములు 

అము క్షమాల్యద 'స సంజీవనీ వ్యాఖ్య, 12 0 

శృంగారనై షధము సర్టంక షా వ్యాఖ్య (ఆచ్చగుచున్న ది) 

విజయవిలాసము, చేమకూర వేంకటరాజు, టీ కాసహితము 

సారంగధర చరి తృము గ స 

జ్ఞానవాసిస్థరామాయణ ము, వేదాంతము, మడీికీసింగనక్ళ తి 1 8 

అంధ బిల్ల ణీయముు నిర్దోవము 0 8 

పారిజాతాపహరణము మూలము 0 8 
(అచ్చణచున్నది) 

సారంగధరచరి త్ర ద్విపద (కని విశ్వకర్మ మతస్థుండు) 09 8 

వారిశ్చం ద , దిగ్గపద్య గౌరనమం శ్రి వ, 5 జీతమే 10 

మనుచరిక్రమ్క సటీక (అచ్చగుచున్న ది) 
నృసింహాపురాణము, ఎట్ట ఎకె పె సగడ్క, స సటీక (అచ్చగచున్న ది) 

నాట కదులు 

ప్రతాపరు ద్రీయ నాటకమ్సు సటిప్పణము, క్రానునై జు 2 0 

he ఫా కము 1 4 

శాకుంతల నాటకము, శాళిచాసీయమునకు తెనుంగు 1 0 

విక్ర, మోర్వశీయ నాటకము, Inter Text నోట్సుతో 2 0 

మాళవి కాగ్నిమి తే నాటక ము 0 12 
UU 

నాగానంద నాటకము 1 ౮ 



శ్రీ 

రశ్నావళీనాటిక, శ్రీ ధరణికోట వేంకటసుబ్బృయ్య గారి వ్యాఖ్యతో 1 4 

వ్స్ యదర్శి కా నాటిక ౧౨.౨8 

ఉ తరరామచర్శిత్క నాటక ము-విపులమగు కీ శిక్షతో 18 
0 8 

సులభ వచనగ్కంథనులు, 

హితోవదేశకథలు, నీశిబోధకములు, (అచ్నగుచున్న ది) 0 8 

భోజ కాళిదాసకథలు, రొసభరికములు వెలువడనున్న వి, 0 12 

చేశాళ వంచనింశతిక 0 12 

జీళాళుని యద్భుతకథలం, వ కరిగించునది (అచ్చులో) 0 10 

వికమార్కు.ని యద్భుశకథల్కు గుణము కలిగించునని 0 12 

కథాసరి కాగరము, అద్భుకనీతి వ్యవవోరకథల, అజుభొగములు 12 0 

ఒకకభొగము వ్ర క్యేకమగా 2 . 

దళకునూరచరి, క, కళలు 

క స్ట లవే.ణ గృంథనములు., 

ఆం ధ సాహి గ్యదర్పణ ము, విశ్వ నాథకవిరాజకృత సరాస్య్ఫతే గ్కీరథమా 

నకు సరియైన యాంధానువానము, మూలముసందలి ఉదాహ 

రణ్లోకములత్ చేర్చి ముద్రించితిమి ఇందు నాటకల త, 

ణము సంపూర్ణముగా కలడు, వ్ 0 

శావ్యాలం క రచూణామణి తా మీది" ఉల్లాసములును పూర్తిగా 1 4 

అలం'కారసంగ నాము 
0 12 

ఛందస్సు, విద్యార్థుల క్రుపయోగము, సంగ వాను 
0 4 

కుమారజినపండితీయము, పోఢవ్యాకరణవ్యాఖ్య 2 8 

అర్థానుస్వారతే శ్తష్టము 
(అద్బణచున్న ది) 

శూర జా కెౌంచీకలు - విమర్శలు జ ఉపనార్టసములు, 

wos కృమార్కచరి శ్ర, ముద్రణపిమర్శనము 1 కంకణ అచ్చ సచున్న ది) 

అంధ్ర స్క వన్న రాఘపి నాటక గిమర్శ 
2 కింకిణే 



షే 

కాళవా _స్టీమాహాక్ర క్ట ముద్ర ణాని మర్శనము తీ కింకిణి(ఆచ్చగుచున్నది) 
గ్రామ్యుభాషా ప్ర యోగని బంధ్రనము, (పాత్రోచిత 

భావ నునణీ౩ చినది) ఢీ కింకిణి 012 
మోచాకుసుమామోద విచారము ర్ కింకిణి 

అం ధ్రవ్యాకరణ సర్వస్వదిమక్శనము 6 కింకిణి వ 

విమర్శవినోదము, సంస్కృ ళౌం ధ, కావ్య శాటశాది వివషయకము 0 19 

తిక్కన సోమయూాజినిజయము “0.12 
బిసంధిపివేకము 0 2 
భారశతాభార కమా పక మర్యాదలు, (వాట్యకళొచరి క్రమ 0 6 

అంధ్ర గృంకవిముర్శన వ, కార లేశము, తెనుంగపు స్లకముల "నెట్లు 

విమర్శింపవలయుంసను టను గూర్చినదిః 0 6 

గ్రామ్ఫూదేశనిరసనము, SW Ar eds గులించినధి, 

ఈవ్యాసములో శా త్రుంశాకు ఆం ధ్ర శనుందలి అన్ని జిల్లాల 

గ్రామృములను వర్ణి ంచియున్నారు, కడు ఫుబ్బన నవ్వించువిమర్శ 0 6 
ద్ర స్ప్రపనర్వి వానా గ్రంథ ము కే 0 
ఆంధ్ర, హితోప బేశచంపువు, గద్యప ద్యాత్మకము 1 4 

4 ఆం ధ భాహాసర్వస్వార్థ నియనుక తిపయ ములు (నిఘుంటురచవావిధి 0 

"వేదము మేకటరొయశా సు లనారి జీవితచరి కృనం గృహము 

25 (వక రణములు, సులువైనశెలి -ళా త్రులవారిహోస్యము, 
వినుర్శలు, వీద్యావినోదముల్కు సుఖదుఃఖములు సను కాలిక 
పండికవిమర్శలు మొదలై న యేకనిశేషములు గలవు, శీ 
డాక్టర్కు సర్, కట్టమంచి రామలింగారెడ్డి గారి “గురుపూజి 

యను నుప న్యాబమాత్రో నలంకృతను 1 8 
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